Editie Februari 2019
Wil je op de hoogte zijn van alles wat er speelt binnen onze
vereniging? Dan is nu het moment aangebroken! Lees over wat
geweest is en nog komen gaat. Vergeten en onopgemerkte zaken
zullen hier de revue passeren. De redactie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud van deze Notenkraker.
In deze editie komen ook enkele gastredacteuren aan het woord. Namens de eindredactie
hartelijk dank hiervoor. Op deze manier krijgen we het voor elkaar om leuke artikelen te
publiceren vanuit een andere invalshoek!
Veel leesplezier gewenst!

♫ Wat hebben we gedaan? ♫
♪ Geslaagden ♪
In het voorjaar van 2018 gingen er 3 leerlingen op theorie-examen.
Om goed door te pakken zijn Pim Janssen en Karst van Megen meteen koers gaan zetten richting
hun praktijkexamen.
Na de zomervakantie kwam het bericht van hun docenten dat ze inderdaad goed op weg waren
en opgegeven mochten worden. Een spannende tijd brak aan.
Dinsdag 27 november en zaterdag 1 december jl. was het zover!
We kunnen vermelden dat beide heren geslaagd zijn voor hun praktijkexamen.
Pim voor Hafa A en Karst voor tamboer A.
Het diploma ontvangen zij aan het einde van het jaar tijdens het gezellige uitstapje.
Van harte gefeliciteerd heren en nog veel muzikaal plezier binnen onze vereniging gewenst.
Ps: de 3e leerling heeft vlak voor de zomervakantie een instrument-wissel gehad.
Na het wennen aan haar nieuwe instrument zal, als alles voorspoedig verloopt, zij in voorjaar
2019 op haar nieuwe instrument op praktijkexamen gaan.
Positieve ontwikkelingen onder de noemer: “De jeugd heeft de toekomst”!

♪ Jubilarissen ♪
Op vrijdag 23 november jl. werden tijdens het Ceciliafeest 3 jubilarissen in het zonnetje gezet.
De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn worden op een later tijdstip gehuldigd.
De jubilarissen Inge, Cindy en Emiel voor jullie op een rijtje:
Inge Verhaegh – 12,5 jaar
Al 12,5 jaar maakt Inge muziek op de bugel.
Voor sommige mensen buiten onze vereniging een misschien onbekende naam in het
Koningslustse verenigingsleven. Dat kan, want Inge is woonachtig in Beringe.
Nadat Inge meeging op de onvergetelijke concertreis naar Traben-Trarbach in 2013 is ze blijven
plakken aan onze vereniging en sindsdien 5 jaar lid in Koningslust.
Ze werd meteen opgenomen in het bugelclubje van Koningslust en is tegenwoordig niet meer
weg te slaan. Wekelijks komt ze met plezier naar de repetities en helpt mee waar ze kan.
Het is wel leuk om te vermelden dat Inge haar vriend, Peer, ook bugel speelt in zijn woonplaats
Broekhuizen. Samen dezelfde passie voor muziek én op hetzelfde instrument!
Hopelijk komen er nog heel wat jaren bij dat ze met heel veel plezier naar Koningslust afreist.
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Cindy Conjaerts-Janssen – 12,5 jaar
Eind jaren ’80 startte Cindy met haar toen nog 2-jarige blokfluitopleiding en koos zij al snel erna om
verder te gaan op de bugel. Ze behaalde in de 90-er jaren haar A- en B-diploma en maakte ook het
prachtige concours in Kerkrade 1994 mee. Wegens drukte met haar studie is zij in 1995, kort na het
behalen van haar B-diploma en de komst van de nieuwe blauwe uniformen, gestopt.
In 2009 is ze weer in Koningslust komen wonen waarna de muzikale fanfareklanken toch weer erg
verleidelijk klonken. Na een muzikaal charme-offensief van Jan Joosten heeft zij in 2012 toch de
stoute schoenen aangetrokken.
In de keuken bij Jan Joosten voorzichtig proberen of er nog geluid uit de bugel kwam en of ze nog
noten kon lezen. Beiden bleken succesvol en na een afwezigheid van bijna 18 jaar is ze nu alweer
ruim 6,5 jaar muziek aan het maken. En ja, uiteraard weer terug op de bugel!
Medio 2012 is Cindy eerst gestart als lid van de commissie Jeugdzaken, daarna is ze gestart als
spelend lid in het jeugdorkest en vervolgens begin 2013 heeft ze haar rentree gemaakt in de fanfare.
Daar trof Cindy nog oud-muziekmaatjes aan waarmee ze vroeger richting A-diploma is opgetrokken.
Eind 2013 is Cindy ook meteen maar toegetreden tot de hofkapel en is ze momenteel niet meer weg
te denken bij de fanfare. De muziek blijft als een rode draad door haar leven lopen.
Ze heeft het bugelclubje in haar hart gesloten en ze hebben samen veel (muzikaal) plezier!
Cindy is bestuurslid, voorzitter/lid commissie jeugdzaken en lid van Hofkapel “Sjots, sjeif en oeht de
maot” waar ze graag de regelmiep uit hangt zodat alles enigszins georganiseerd verloopt.
Vanuit haar werk als secretaresse zit het er bij Cindy nou eenmaal in dat voor zover ze invloed kan
hebben alles gestructureerd, met respect en oog voor de leden, goed verloopt en voert ze menig
perfectionisme door in haar werkzaamheden voor de vereniging.
Daarnaast draagt ze vanaf de zijlijn ook graag haar steentje bij aan de PR, beheert ze de
facebookpagina van de vereniging en is ze inmiddels bezig met de voorbereidingen voor het
jubileumjaar samen met de voetbalclub in 2020.
Menig uurtjes besteedt ze graag aan de vereniging, op naar de volgende 12,5 jaar !
Emiel Verhaegh – 25 jaar
Emiel begon zijn muzikale carrière 25 jaar geleden ook met 2 jaar blokfluitles van Peter Swinkels.
Daarna mocht er gekozen worden welk instrument hij graag wilde bespelen. Er werd voor de cornet
gekozen. Saxofoon was al helemaal geen discussie omdat de fijne motoriek van Emiel niet zo
denderend was. Na een jaar wat aangekloot te hebben op de cornet bij leraar Antoine van
Buggenum was het duidelijk dat dit niet het juiste instrument was voor hem. Hij bleef hangen op de
les en kwam niet verder. De bolle wangen waren hoogstwaarschijnlijk een van de oorzaken.
Toen werd er een oude Mahallion bariton van de zolder gehaald. Daarop lukte het wel om hoge
nootjes te toeteren en verder te komen in het lesboek. Ook werd gestart met op woensdagavond na
het eten een uurtje samen oefenen met Sjeng Berkers.
Na drie jaar les op de bariton mocht Emiel eindelijk op voor het A diploma.
Wat een hoogtepunt moet zijn aan de voet van de carrière, was dit voor Emiel helemaal niks.
Hij had geen zin in een examen. Met de hakken over de sloot werd dan toch het eerste diploma
binnengehaald. Zo….. hij was er klaar mee. Hij ging niet meer op examen en wilde stoppen met de
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les. Na lang praten van mam werd dan toch besloten om nog een jaartje les eraan te plakken, maar
zonder dat er ook nog maar een keer over een examen werd gepraat. Die kous was af. Geen examens
meer voor Emiel.
Toen ging Emiel naar het Bouwens. Je zou zeggen dat er dan veel tijd nodig is voor te leren maar dat
zag Emiel anders. Huiswerk vond hij maar niks. Op momenten dat er geleerd moest worden werd de
bariton uit het koffer gehaald. Uren werd er gemusiceerd, soms wel uren per dag. Het muzikale licht
begon steeds meer te schijnen. Dan toch maar dat B diploma halen, daarna het C diploma en tot slot
als eerste leerling van Toine het D diploma. De muzikale studie ging dus gestaag verder.
Op woensdag werd er nog steeds met Sjeng geoefend alleen was het nu andersom.
Emiel mocht Sjeng wat bijbrengen.
Op school was het echter een ramp. Na 4 havo vond Emiel het wel goed en besloot naar de
middelbare tuinbouwschool te gaan; 4 jaar feest. Geen enkele moeite om het diploma te halen en
heel veel tijd voor leuke dingen zoals muziek. In deze periode heeft hij ook zijn eerste carnavals
arrangementjes geschreven voor de liedjesavond en de eerste bladmuziek geschreven voor de
jeugdfanfare die in deze periode een jaar lang bij Verhaegh in de kantine heeft gerepeteerd.
Meer en meer begon de muziek te trekken en na de tuinbouwschool wilde hij verder de muziek in
naar het Conservatorium van Maastricht. Weer opnieuw les van Toine en bij Kreato werd een
opleiding gevolgd om zich klaar te stomen voor het toelatingsexamen. Uiteindelijk is hij niet naar de
toelating geweest en is verder gaan leren op de HAS in Den Bosch.
Inmiddels zijn we flink wat jaartjes verder. Emiel is nog steeds trouw lid, voorzitter van de
muziekcommissie, muzikaal leider van hofkapel “Sjots, sjeif en oeht de maot”, schrijft nu ook
complete bewerkingen voor de fanfare en voor de hofkapel en heeft in de muziek een hele mooie
hobby waar toch stiekem veel tijd in zit. Hij is getrouwd met Linda en inmiddels papa van 3 kids waar
ook muziek in zit. Hopelijk volgen ze papa niet in alle hierboven genoemde wegen maar kunnen we
ze over een aantal jaar wel begroeten binnen onze vereniging.
Op naar de volgende 25 jaar!!!
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♪ Concert Halte 3 ♪
Het Halte 3 concert was voor iedereen die
meespeelde, meezong of kwam luisteren een avond
vol plezier en muzikaal genot. In elk liedje was weer
een nieuw moment waar de passie die erin gestoken
was tot uiting kwam. De tijd vloog voorbij en er was
geen moment van verveling te vinden. Alle zangers
en zangeressen wisten de zaal en de muzikanten of
het zangkoor te betrekken in dit mooie avontuur.
Wat ook zeker niet vergeten mag worden is de
aankleding. Voor dit concert werd weer eens alles uit
de kast gehaald en dit resultaat mocht er zeker zijn!
Het was voor iedereen een avond die te kort duurde
en zeker een vervolg mag krijgen.
Dan toch nog even over de naam… Hoewel dit werd benoemd als een eindstation is het nog maar
zeer de vraag of de trein stil blijft staan of gaat doorrazen..!
Kun je er nog steeds geen genoeg krijgen..? Tijdens deze avond heeft ook de filmploeg niet stil
gestaan en een mooi filmpje gemaakt. Zie hier het resultaat.
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♪ Jeugdorkesttreffen ♪
Op zondag 4 november werd het inmiddels
traditionele JeugdOrkest Treffen georganiseerd
door onze jeugdcommissie. Dit keer in een extra
feestelijke zaal in de Sprunk, omdat een dag
eerder het grote halte 3-concert had
plaatsgevonden.
Er waren weer 8 jeugdorkesten van de partij dus
het werd een drukke bedoening met 200
muzikanten verdeeld over de middag. Publiek
was er genoeg, regelmatig zat de zaal vol met als
extra gast gedeputeerde Ger Koopmans die een
kijkje kwam nemen bij ons Jeugdorkesttreffen. Uit
Peel en Maas waren er 5 deelnemende orkesten. Onze buren uit Maasbree openden de middag met
maar liefst 39 jeugdleden en gaven een mooi optreden. Maar ook de wat kleinere korpsen uit Baarlo
en het leerlingenorkest Peel en Maas lieten horen wat voor muzikaal moois “onze” jeugd kan maken.
Dan natuurlijk ook onze eigen Cool Percussion Kids en jeugdorkest Crescendo. De Cool Percussion
Kids lieten horen wat ze in korte tijd onder leiding van Peter Heijnen hadden geleerd. En dat werd
met verve gebracht. Een prima concert van deze jong groep slagwerkers uit Koningslust.
Ons jeugdorkest Crescendo liet horen hoe
je muzikaal en als club crescendo kunt
gaan. Onder leiding van Willem werd een
zeer aantrekkelijk en swingend
programma gespeeld. Verbazend hoe
deze jonge groep dit, met ondersteuning
van wat “oudere jeugd”, al kan. Ook
complimenten aan Willem, die het dit
keer, door afwezigheid van mede-dirigent
Ralf, helemaal alleen moest doen. Maar
met dit orkest bleek dat niet al te
moeilijk. Werken van Suite Espanola tot
The Blues Brothers werden met
overtuiging gespeeld.
Van buiten de regio waren er deelnemers uit Blerick, Hout-Blerick en uit het Duitse Herzogenrath.
Deze laatste jonge groep stond ook onder leiding van Willem Lindelauf en gaf ondanks de jonge
leeftijd en een aantal laatste-moment-afmeldingen toch een prima optreden.
Al met al een zeer geslaagde middag, waarin onze jongste muzikanten in een ontspannen sfeer hun
eerste schreden op het concertpad hebben kunnen zetten. Er was veel en een enthousiast publiek,
vlijtige vrijwilligers en een perfecte organisatie. Hiervoor de complimenten voor onze
jeugdcommissie. Voor de beelden, klik hier.
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♪ Een Carnavaleske muziekvereniging ♪
Ook dit jaar bleek de vijver waarin onze leden lustig
rondzwemmen een voorbede te zijn voor de diverse
voortrekkersrollen tijdens het komende
carnavalsseizoen.
Jeugdprinses Pleun I speelt hoorn en Jeugdprinses
Femke I speelt sopraansax.
Broedegom Skip speelt bugel en Broedje Iva speelt
blokfluit.
Maar buiten deze ‘directe’ connecties is er ook een
link met de grote Prins en Adjudant:
Prins Marco 1 is de vader van hoornleerling Jelske en
Adjudant John is de vader van baritonspeler Sjoerd
en bugelspeelster Anouk.
Uiteraard zullen wij de Prinsenreceptie van een
muzikaal tintje komen voorzien!
Dus… mocht je nog ambities hebben om tijdens de
carnavals als prins/prinses boven op de bühne te
mogen staan? Word dan snel lid van E.M.M. en je
zult al jouw wensen in vervulling zien gaan!

En op de valreep nog een heugelijke prinsenvermelding:
Blokfluitleerling Gijs van Bommel mag de komende vastelaovend
als sjoelprins van basisschool de Springplank samen met zijn
sjoelprinses Jans vd Berg regeren over alle basisschoolleerlingen.
Proficiat Gijs!
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♪ Caecilia avond ♪
Hieronder een sfeerimpressie van deze gezellige avond, beelden zeggen immers meer dan woorden!
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♪ Hofkapel Sjots, Sjeif en oeht de maot! ♪

♪ Wist je al dat… ♪














Wist je dat Simone Loozen en Kevin Peeters behoorlijk wat tijd in het maken van de
“Spek-de-kas-Jumbo-actie-vlog” hebben gestoken?
Wist je dat Hofkapel Sjots, Sjeif en oeht de maot naast het oefenen van hun
caranavalshit, ook alweer gestart zijn met hun toeterrepetities?
Wist je dat veel inwoners van Koningslust de muzikale noten enorm konden waarderen?
Wist je dat het staand repeteren eigenlijk best wel meevalt én een goed uitzicht biedt?
Wist je dat Gé en Ine Geelen het nog steeds reuze naar hun zin hebben binnen onze
fanfare?
Wist je dat het superfijn is dat de studerende en sommige op-kamers-wonende
muzikanten toch telkens weer hun best doen om zoveel mogelijk repetities mee te
maken?
Wist je dat onze vereniging afgelopen jaar het jeugdorkesttreffen voor maar liefst de 12e
keer organiseerde?
Wist je dat Cindy Conjaerts voorlopig even geen spek-de-kas-vouchers van de Jumbo
meer kan zien, maar ze volgend jaar zeker weer graag invoert?
Wist je dat Rob Smets het uiterste uit zijn trombone haalt en sommige muzikanten af en
toe vrezen dat zijn schuif het instrument helemaal gaat verlaten?
Wist je dat het voor Pim Janssen en Karst van Megen spannende weken waren voordat
ze in november op gingen voor hun praktijkexamen?
Wist je dat Peter-Paul Timmermans tijdens de studio-opname van het liedje van de
Hofkapel opmerkte dat hij kon merken dat ze muzikanten waren? Hé wat fijn  !
Wist je dat Gerard van Bommel en Jan Vullings helemaal in hun element waren met hun
rol bij het Halte 3 concert op 3 november?
Wist je dat Pleun Duijf haar bugel vlak voor de zomervakantie ingeruild heeft voor een
hoorn en dit een match made in heaven is?
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♪ Jumbo Spek de Kas actie ♪
Voor deze actie zijn er maar liefst 962 vouchers ingevoerd, wat een totaalbedrag van €219,30 heeft
opgeleverd voor onze vereniging! Allen die ons in deze actie hebben gesteund: Bedankt!
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♪ Wist je al dat… ♪





















Wist je dat het leuk is om juist in een druk muziekweekend via een facebookactie een
taart te winnen en de vrijwilligers hier op te trakteren? Dank je wel Marlie Kurvers!
Wist je dat er onverwachts tijdens het halte
3 concert twee blues brothers in actie
kwamen en dit NIET gerepeteerd c.q.
afgesproken was? Als jullie het gemist
hebben, Huub en Pieter zijn het gehele
nummerr als de blues brothers
achter/boven de bassen blijven staan.
Wist je dat de muzikanten op en top
genoten hebben van het halte 3 concert?
Wist je dat veel muzikanten van de
gelegenheid gebruik gemaakt hebben om
te gaan shoppen om te kunnen voldoen aan
de dresscode op 3 november?
Wist je dat het muziekstuk ”Proud Mary”
telkens weer “Proud Bugels” opleverden
omdat ze het een geweldig muziekstuk
vinden?
Wist je dat veel aanwezigen het stuk “Worn
down piano” prachtig vonden?
Wist je dat Willem Lindelauf vlak voor het
concert van een lid van de big band te
horen kreeg: “Willem… wat zie je er weer
lekker uit jongen”, dan kan het concert toch
echt niet meer stuk, toch?
Wist je dat Juul Joosten tijdens de repetitie
in Brunssum even niets te doen had en de
“warme” ballen die uit een broekzak
gehaald werden mocht gebruiken om
special effects in het slagwerk toe te mogen
voegen?
Wist je dat er behoorlijk wat flesjes water tijdens de generale repetitie maar ook tijdens
het Halte 3 concert er doorheen zijn gegaan?
Wist je dat sommige dingen na 3x best goed gaan… shout take 1… shout take 2… shout
take 3… yes 3x is nog steeds scheepsrecht !
Wist je dat Marc vd Sterren z'n haren gratis geföhnd werden in de kerk. "Hey Marc, je
haar danst".
Wist je dat een muziekstuk van Renée Janssen met de generale repetitie in de kerk in
hogere sferen kwam... het steeg op en dwarrelde weer rustig omlaag.
Wist je dat Emiel Verhaegh en Cindy Conjaerts tijdens de generale repetitie in de kerk
geen last hadden van vallende sterren maar van vallende dode vliegen?
Wist je dat Gé Geelen het tijdens de generale repetitie in de kerk best druk had met het
saxrietje van zijn vrouw Ine en met zijn eigen wenkbrauwen? (Je hoeft maar iets te doen
als je even mag wachten)
Wist je dat Pim Janssen pas weken geleden tot de fanfare is toegetreden en de
trompetten is komen versterken?
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♪ Wat er komen gaat… ♪
Zo
Ma
Ma
Zo
Ma
Za
Zo
Ma
Ma
Ma
Zo
Za
Ma
Vr
Ma
Zo
Zo
Za
Vr-Zo

17-Feb-2019
4-Mrt-2019
11-Mrt-2019
17-Mrt-2019
22-Apr-2019
4-Mei-2019
12-Mei-2019
27-Mei-2019
3-Juni-2019
10-Juni-2019
16-Juni-2019
22-Juni-2019
1-Juli-2019
5-Juli-2019
19-Aug-2019
27-Okt-2019
10-Nov-2019
11-apr-2020
1-3 Mei 2020

Prinsenreceptie
Geen repetitie i.v.m. Carnaval
Jaarvergadering
Voorspeelmiddag
Geen repetitie i.v.m. Pasen
Plantenactie
Moederdagconcert
Instrumentenkeuze blokfluiters
Exercitie voorafgaand aan de repetitie
Geen repetitie i.v.m. Pinksteren
1ste communie
Jeugdvierdaagse
Laatste repetitie voor de vakantie
BBQ
Eerste repetitie na de vakantie
Jeugdorkesttreffen
Bevrijdingsconcert
75 Jarig bestaan
75 jarig jubileumfeest samen met GONA

♪ Puzzel ♪

♪ Tot slot… ♪
Heb je nog een goed idee of een leuk stukje wat je graag in de Notenkraker terug zou willen zien?
Dat kan!
Alle input kan opgestuurd worden naar koenottenheijm@hotmail.nl en dan zorgt de redactie van de
Notenkraker ervoor dat dit in de volgende editie geplaatst wordt! Zoals ook al vermeld in de kop van
deze editie, bestaat er ook voldoende mogelijkheid om zelf de pen in de handen te nemen en als
gastredacteur een stukje aan te leveren!
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